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de Verenigde Naties

Samen laten we met nog meer impact zien
hoe mooi de aarde is. Museon-Omniversum
wordt dé plek waar je aan de slag gaat om bij
te dragen aan een leefbare toekomst, waar je
geraakt wordt door indrukwekkende films en
uitdagende activiteiten voor een betere wereld.
Deze nieuwe combinatie neemt de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
als uitgangspunt. Daarbij willen we vooral
laten zien wat ‘praktische oplossingen voor de
planeet’ zijn.
Het Museon richtte zich de afgelopen jaren
al meer op duurzaamheid, wereldoriëntatie
en aardrijkskunde, met ‘One Planet Expo’
als belangrijkste expositie. Omniversum had
‘respect voor de planeet’ als credo. De films die
het toonde in de enorme koepelzaal gingen
onder meer over de oceanen en Antartica.

Welkom in Museon-Omniversum

Inhoud

Welkom in
Museon-Omniversum

Met plezier presenteren wij hierbij het educatief
programma voor aankomend schooljaar.
Ontdek hierin alvast de mogelijkheden. In
de loop van het jaar houden wij jullie op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via
onze onderwijsnieuwsbrief. Wij hopen jullie te
ontmoeten!

Peter de Haan
Directeur Museon-Omniversum
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Met de SDG’s willen de Verenigde Naties
de wereld voor iedereen beter, eerlijker en
duurzamer maken. Dit klinkt ingewikkeld,
maar in One Planet Expo ontdek je dat er wel
degelijk oplossingen zijn. Bijvoorbeeld voor
vraagstukken zoals armoede, ongelijkheid
en klimaatverandering. One Planet Expo
daagt je uit om ook zelf aan deze doelen bij
te dragen.

Met de One Planet Tour ontdek je alleen of
in kleine groepen de zeventien Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Je maakt verschillende soorten opdrachten bij deze doelen,
waarbij je alle elementen van de opstellingen gebruikt. Je leert inhoudelijk over
de doelen, je ontdekt wat je er zelf aan
kunt bijdragen en welke onderwerpen jij
zelf het belangrijkst vindt.

Duurzame Ontwikkelings-

Ontdekken, denken, doen

doelen van de VN? Dat doe je

One Planet Expo is een ontdekkingsreis langs
zeventien afwisselende opstellingen. Ieder
doe-station toont één van de uitdagingen
waar we als mensheid voor staan: van biodiversiteit en klimaatverandering tot armoede
en racisme. One Planet Expo geeft ook een
actuele kijk op topstukken uit de collectie
van het Museon.

Er zijn twee niveaus van de tour beschikbaar, voor de onder- en voor de bovenbouw. Voor de onderbouw is er ook een
Engelstalige versie.

Op een leuke manier
kennismaken met de

in One Planet Expo! MuseonOmniversum is het enige
museum in Nederland waar
alles draait om de zeventien

One Planet

Sustainable Development
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Goals (SDG’s)!

Wereldburgers en innovators
One Planet Expo biedt een combinatie van
achtergronden, oplossingen en persoonlijke verhalen. Je kunt er kijken, doen en
ontdekken. Overal merk je dat je zelf ook
actief kunt bijdragen aan de oplossingen.
Bij ieder thema is er een prikkelende stelling
die je een mening helpt te vormen over wat
je ziet. Aan het einde van de Expo leest een
computer de scorekaart met de door jou
gekozen standpunten uit en ontdek je wat
voor wereldburger je bent.

Expo

Ontdek de
Duurzame
Ontwikkelingsdoelen

One Planet
Tour

Geo Tour
De GeoTour is voor leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO. Je maakt individueel of in kleine groepjes opdrachten rond
de thema’s platentektoniek, aardbevingen,
vulkanen en gesteenten. Deze opdrachten
sluiten aan bij de eindtermen van het vak
aardrijkskunde. De tour bevat extra uitleg
over bepaalde begrippen en processen.

One Planet

Expo

One Planet
Expo

Onder het lesaanbod verderop in dit
programma staat met iconen aangegeven
bij welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen
deze aansluiten.
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Vanaf februari 2022
One Planet Festival is één groot
museaal festivallandschap.
Een bruisende plek waar je
zelf de handen uit de mouwen
steekt. Hier ontdek je hoe we
samen de wereld leefbaarder,
eerlijker en gezonder kunnen

One Planet

maken.
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Altijd wat te beleven
Misschien ga je de smaak van een eendenkroosburger testen, toon je op een catwalk
de meest duurzame kleding of ontwikkel je
op het Beweegplein nieuwe, waardevolle
skills. Bij One Planet Festival werk je samen
met anderen aan een betere toekomst, ver
weg en dichtbij huis. Er zijn verschillende festivalareas. Deze zijn gekoppeld aan thema’s
zoals voeding, gezondheid, kleding, wonen
en natuur. In elke area programmeren we
een gevarieerde mix van leuke en leerzame
activiteiten voor jong en oud. Hierdoor is elk
bezoek aan het festival weer anders!

Inspireren en samenwerken
We willen graag samen met jou het avontuur
in de zoektocht naar oplossingen delen!
Door vragen, verhalen en kennis uit te
wisselen, kunnen we elkaar inspireren en
samenwerken aan een leefbare aarde. Bij
One Planet Festival is het glas altijd halfvol!
In plaats van het probleem te benadrukken,
betrekken we jou actief bij hoopgevende
initiatieven en mogelijke oplossingen. Je
ervaart dat duurzame ontwikkeling niet
alleen noodzakelijk is, maar vooral ook leuk,
makkelijk en betaalbaar kan zijn!

Wil je op een leuke en actieve manier
kennis maken met duurzame ontwikkeling
en innovaties? Volg dan een One Planet
workshop!

Festival

Handen uit de
mouwen
voor een leefbare
toekomst

One Planet
Workshops

Nieuwsgierigheid en de wil om te ontdekken en onderzoeken worden hierbij
gestimuleerd. Je ontdekt verschillende
area’s, gaat uitdagingen aan en er wordt
een beroep gedaan op je creativiteit. Je
bent bezig met oplossingsgericht denken
en samenwerken met klasgenoten.
Het workshopaanbod sluit aan bij het
curriculum, verandert mee met het festival
en wordt steeds verder uitgebreid. Kijk
voor een actueel overzicht van het aanbod
in het schooljaar 2021-2022 op
www.museon.nl/oneplanetfestival.

One Planet

Festival

One Planet
Festival
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De Digital Dome is een
megagrote koepel waarop
grootbeeldfilms geprojecteerd
worden. Je zit als het ware
middenin de film doordat deze
rondom te zien is. De beleving
wordt extra versterkt door
een subliem geluidssysteem.

One Planet

Ronduit spectaculair dus!
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Thema’s

De films die op de Dome geprojecteerd
worden, zijn grootbeeldfilms die speciaal
voor dit scherm zijn gemaakt. De
filmbeelden worden vijfhonderd keer
vergroot op de koepel van 840 m2, dat maakt
indruk! De boodschap in de film komt dus
op een verbluffende wijze over. De meeste
films zijn niet alleen leerzaam, ze inspireren
en prikkelen ook, zodat je na afloop
nieuwsgierig de wereld in gaat.

De grootbeeldfilms nemen je mee naar
andere werelden, naar plekken waar je
normaal gesproken niet snel komt. Ze
laten zien hoe mooi de aarde is en geven
je inspiratie om je in te zetten om deze
mooi en leefbaar te houden. Thema’s als
klimaatverandering, natuurbescherming,
cultuurverschillen en wetenschap zijn
in de programmering én filmbibliotheek
aanwezig. Maar ook als je meer wilt weten
over natuurverschijnselen als aardbevingen
en orkanen of over D-Day, is er een film in
het aanbod.

Alle films zijn Nederlands gesproken (via
oortelefoon ook in Engels te volgen) en
geschikt voor alle leeftijden tenzij anders
aangegeven. Het zaalprogramma duurt circa
45 minuten. Ieder uur start er een nieuwe
film.

Digital Dome

Vergroot je
nieuwsgierigheid
naar de wereld

Grootbeeldfilms

Scholen
Scholen hebben een streepje voor!
Je bepaalt als docent van minimaal 25
leerlingen zelf wanneer je welke film wilt
zien. We bieden tevens mogelijkheden
om de film uit te breiden met lesmateriaal,
gastlessen of combinatiebezoeken.
Kijk verderop in dit programma en op
www.omniversum.nl/onderwijs voor het
hele programma.
Combineer een film met een les en
bezoek aan One Planet Expo voor een
onvergetelijke ervaring!

One Planet

Digital Dome

One Planet
Digital
Dome
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HAVO/ VWO onderbouw

Water, vriend of
vijand?

Wat is
biodiversiteit?

Klimaatstudio

Aardkorst in
beweging

Ontdek de uitdagingen en
oplossingen in waterbeheer

Waarom we bedreigde dieren
moeten beschermen

De invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven

Hoe vulkanen en aardbevingen
ontstaan

In Nederland hebben we het schoonste
drinkwater ter wereld en hoewel we gedeeltelijk onder zeeniveau wonen, houden we
(meestal) droge voeten. Op andere plaatsen
ter wereld is dat wel anders.

Veel dieren worden met uitsterven bedreigd.
We kennen allemaal wel projecten die dat
proberen te voorkomen.

In de Klimaatstudio maak je met je klasgenoten een televisie-uitzending over klimaatverandering en hoe mensen op verschillende
plekken in de wereld hiermee omgaan.

De aardkorst is in beweging. In het binnenste
van de aarde zijn krachten aan het werk die
verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

De klas wordt opgedeeld in verschillende
redactiegroepen. Deze redacties beslissen
wie en wat er in de tv-uitzending komt. Met
behulp van tablets, maquettes en voorwerpen ontdek je de invloed van klimaatveranderingen op het dagelijks leven. Daarnaast
krijg je inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals broeikaseffect, zeespiegelstijging
en ijstijden.

In deze les ontdek je wat die twee fenomenen
met elkaar te hebben maken en waarom ze op
bepaalde plaatsen meer of minder voorkomen. Na een introductie ga je aan het werk in
groepjes. Elk groepje probeert binnen de tijd
zoveel mogelijk puzzels rondom het thema
op te lossen. Welk groepje vindt als eerste de
eindoplossing van de opdracht?

Wat zijn de uitdagingen met betrekking tot
water? Soms is er te veel, te weinig of is het
water niet schoon. En wat als in Nederland
de dijken doorbreken?

Schelpen hebben slimme survivaltechnieken
ontwikkeld! Met prachtige schelpen van verschillende vormen in je handen ontdekken we
samen wat biodiversiteit is en wat het verband
is met survivallen. Hoe zit het met jouw survivaltechnieken? Waar ben jij goed in?

Na een introductie ga je zelf aan de slag met
opdrachten over onder andere watervervuiling en het Nederlandse (water)landschap.
Tot slot wordt er aandacht besteed aan een
mogelijke, grote overstroming in Nederland,
maar ook hoe we die kunnen voorkomen.

De zee leegvissen of een groot terrein vol
zetten met dezelfde plantensoorten? Door
naar eigen keuze een aantal korte, afwisselende opdrachten te doen, wordt duidelijk dat
natuurbescherming en biodiversiteit voor jezelf
en onze toekomst van levensbelang zijn.

Lesdoel
Je maakt kennis met de problematiek en
oplossingen rond waterbeheer in
Nederland en de rest van de wereld.

Lesdoel
Je leert hoe en waardoor biodiversiteit
ontstaat en dat een grote biodiversiteit
bijdraagt aan bijvoorbeeld onze
voedselvoorziening en gezondheid.

Workshops en lessen

Workshops en lessen

VMBO

Aan het eind van de les delen jullie per
groepje kort met de klas jullie belangrijkste of
opmerkelijkste bevindingen.
Lesdoel
In de uiteindelijke uitzending presenteer
je jouw favoriete klimaatonderwerpen.
Jullie klas is publiek en gast in jullie eigen
televisieshow.

Lesdoel
Je leert onder andere welke samenhang er
bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s,
mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.
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HAVO/ VWO onderbouw

VO onder- en bovenbouw

VO onder- en bovenbouw

Erosie en
sedimentatie

Het probleem
van de zee

Forces of
nature

BBC’s
Antarctica

Natuurlijke processen in het
landschap

Leeggevist of oneindige
voedselbron?

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er
in omringende landen hoge gebergten zijn?
Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat
gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en het polderlandschap
met elkaar te maken?

We hebben allemaal wel eens gehoord van
leeggeviste zeeën maar ze zouden ook een
oneindige voedselbron kunnen zijn!

Forces of Nature is een waar natuurspektakel.
De natuur geeft ons wat we nodig hebben
om te kunnen overleven. Waag je aan de
rand van uitbarstende vulkanen, langs
massieve breuklijnen in de aardkorst en
aan boord van voertuigen die door zware,
tornado-achtige stormen razen.

Antarctica is een mysterieus land. Afgelegen, vijandig en vrijwel onbewoond. En het
behoort niemand toe. Dit continent werd
pas 200 jaar geleden ontdekt. Het is de
koudste, droogste en winderigste plek op
aarde, omringd door de ruwste oceanen. Er
kan bijna niets op deze plek leven, maar toch
gedijen hier vreemde en wonderlijke wezens
in groten getale.

In de les krijg je op deze vragen antwoord.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grote
maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld
geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers
en de rivierloop.

Aan de hand van een opdracht over zeevisserij
ontdek je dit zelf. Terloops leer je jezelf en
elkaar ook wat beter kennen! Ben jij sociaal of
heb je een egoïstisch trekje? Ben je betrouwbaar? Ongeduldig? Wat voor effect heeft dat
op de visstand in jullie zee? De rol van wetgeving voor de visserij wordt hierbij duidelijk.

Tijdens het tweede deel van deze les ga je aan
de hand van allerlei opdrachten en puzzels
zelf aan de slag. Ook ontdek je hoe de mens
zelf bijdraagt aan erosie.

Na nog een aantal andere opdrachten, die
je zelf mag kiezen, ontdek je het grotere
perspectief: een ecosysteem met een grote
soortenrijkdom draagt bij aan onze eigen
gezondheid en voedselvoorziening.

Lesdoel
Je ontdekt welke natuurlijke processen gebergten afbreken en delta’s laten ontstaan.
Je maakt kennis met aardrijkskundige begrippen als verwering, erosie, sedimentatie,
gletsjers, meanderende rivieren etc.

Lesdoel
Je leert dat een ecosysteem, goed in balans
en met een grote biodiversiteit, bijdraagt
aan voedselvoorziening en gezondheid,
en dat dit voor de mensheid en ook voor je
eigen leven van belang is.

Wetenschappers doen er alles aan om inzicht
te krijgen in het ontstaan van deze natuurrampen. Hierdoor hopen ze in de toekomst
deze gebeurtenissen steeds nauwkeuriger
te kunnen voorspellen, waardoor de schade
die zo’n ramp aanricht geminimaliseerd kan
worden.

Filmduur: 40 min - Taal: Nederlands

En het meest opmerkelijke: wat hier gebeurt
heeft invloed op ons allemaal. Het klimaat
wordt beïnvloed door de zeestromingen op
het zuidelijke halfrond. De oplossing voor de
CO2-uitstoot ligt ook rondom Antarctica. Er
zijn veel redenen om dit continent beter te
leren kennen.

Workshops en lessen

Workshops en lessen

HAVO/ VWO onderbouw

Filmduur: 45 min - Taal: Nederlands
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HAVO/ VWO bovenbouw

HAVO/ VWO bovenbouw

Platentektoniek

Gesteenten

Klimaatverandering

Doorgrond de dynamiek
van de aarde

Kennismaken met
de gesteentekringloop

Hoe klimaat- en cultuurverandering elkaar beïnvloeden

Dat de aardkorst in beweging is, blijkt uit
de ontstaansgeschiedenis van de huidige
continenten. Welke processen vinden plaats
in de aarde en wat heeft dat met platentektoniek te maken?

In de geologie onderscheiden we gesteenten in drie hoofdgroepen. In het eerste deel
worden de vorming van gesteenten en de
verschillende typen besproken.

In de Klimaatstudio ontdek je de sociaal-maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. In de huid van een journalist ga je op
onderzoek in drie landen: Nederland, Kenia en
Kiribati (Oceanië).

Na een college van dertig minuten over
onderzoek, platentektoniek, vulkanisme en
aardbevingen ga je onder begeleiding van je
eigen docent zelf aan de slag met opdrachten in de themazaal.

Je maakt kennis met stollingsgesteenten
zoals lava en graniet, sedimentaire gesteenten
zoals zandsteen en kalksteen met fossielen en
metamorfe gesteenten.

Als afsluiting van de les wordt er kort gesproken over de gevolgen van natuurrampen,
zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen, en hoe we ons hiertegen kunnen
beschermen.

In het tweede deel ga je een gesteentepracticum doen waarbij je werkt aan het herkennen
van de hoofdgroepen van gesteenten en het
benoemen van specifieke gesteenten. Tot slot
zijn er nog opdrachten bij de gesteenten in de
tentoonstelling en bespreken we kort het jongste gesteente op aarde: het plastiglomeraat.

Lesdoel
Je leert over de samenhang tussen het verschuiven van continenten, verschillende
typen vulkanen en vulkaanuitbarstingen,
aardbevingen, mid-oceanische ruggen,
diepzeetroggen etc.

Lesdoel
Je maakt kennis met de verschillende
gesteentetypen (stollingsgesteenten,
sedimentaire gesteenten en metamorfe
gesteenten) en leert de belangrijkste
gesteentetypen herkennen.

Doel is het maken van een tv-uitzending over
klimaatverandering. Je leert hoe men op
verschillende plekken in de wereld hiermee
omgaat. Met tablets, maquettes en voorwerpen
ontdek je de invloed van klimaatverandering
op mensen en organisaties.

Workshops en lessen

Workshops en lessen

HAVO/ VWO bovenbouw

Daarnaast krijg je inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals koraalverbleking, gletsjersmelt
en verwoestijning.

Lesdoel
Je ontdekt wat klimaatverandering is en de
invloed ervan op drie uiteenlopende samenlevingen. Ook leer je zoeken naar lokale en
mondiale oplossingen om de gevolgen van
klimaatverandering te dempen.
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VO onderbouw

Satellieten,
astronauten en
raketten

Drinkwaterpracticum

Mysteries of the
Unseen World

Wat hangt er rond onze aarde?

Hoe maak je van vies water
drinkwater?

Mysteries of the unseen world maakt wetenschap leuk, je wereld zal nooit meer hetzelfde zijn! Het is griezelen, lachen en verwonderen als je de wereld bekijkt door camera’s
die het onzichtbare zichtbaar maken.

Hoe werkt navigatie in de auto of op je
mobiel? Wat schiet SpaceX de ruimte in? Hoe
komt je mobiel aan bereik? Is er wifi in een
ruimtestation?
Satellieten zijn essentieel voor al die dingen,
net als voor de weersvoorspelling, spionage,
aardobservatie en sterrenkundig onderzoek.
In de les ga je in op de functie en werking
van satellieten, het leven in een ruimtestation en de uitdagingen die astronauten en
ingenieurs aangaan om ons de ruimte in te
krijgen.
Aan de hand van interactieve elementen
in de zaal ontdek je allerlei aspecten van
ruimtevaart. Van astronautenvoedsel tot
ruimtestraling; het komt allemaal aan bod.
Lesdoel
Je maakt kennis verschillende toepassingen van satellieten in het dagelijks leven
en de uitdagingen van werken en leven in
de ruimte.
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VMBO

Stel, je lijdt schipbreuk en dobbert dagen
op zee. Je watervoorraad is op. Drink je dan
zeewater? Na dagen bereik je een onbewoond eiland. Waar vind je nu drinkbaar
water in de natuur? Hoe lang kun je eigenlijk
zonder water? Hoe maak je vies water
schoon? In dit practicum experimenteer je
met water.
Je leert over vaak verrassend eenvoudige
methoden en technieken die je kunt gebruiken om aan drinkwater te komen in gebieden
zonder water of waar het water flink vervuild
is. Wordt de uitvinder in jou al wakker? De
wereld heeft je nodig!

Je bent omgeven door dingen die voor het
blote oog niet zichtbaar zijn omdat ze te
klein, te langzaam of juist te snel zijn.
Wat zijn bacteriën, hoe groeien planten, wat
is nanotechnologie en is geluid zichtbaar?
Deze en tal van andere vragen en verschijnselen worden met behulp van de nieuwste
ontdekkingen op fascinerende wijze begrijpelijk gemaakt.

Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie

VMBO

Filmduur: 40 min - Taal: Nederlands

Lesdoel
Je komt in aanraking met waterzuiveringstechnieken en doet ervaring op met
praktisch werken. Je ervaart dat technologie niet ingewikkeld en onbegrijpelijk
hoeft te zijn.
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Evolutie

Drinkwaterpracticum

De indrukwekkende manier
waarop soorten ontstaan en
verder veranderen

Hoe maak je van vies water
drinkwater?

Ieder jaar doen wetenschappers belangrijke
ontdekkingen over het ontstaan van de
mens. Maar hoe kwam Darwin op het idee
van evolutie en hoe werkt evolutie precies?
Hoe kunnen we aan diersoorten uit onze tijd
zien dat evolutie een voortgaand proces is?
Na een introductie over evolutie, met nadruk
op het ontstaan van de mens, ga je zelf aan
de slag.

Stel, je lijdt schipbreuk en dobbert dagen
op zee. Je watervoorraad is op. Drink je dan
zeewater? Kun je urine drinken? Hoe lang
kun je eigenlijk zonder water? Na dagen
dobberen bereik je een onbewoond eiland.
Droge grond onder de voeten! Maar kun je
water uit een plas of rivier zomaar drinken?
Hoe maak je dat water schoon?

Je onderzoekt 3D-prints van fossiele schedels van mensachtigen, bestudeert fossielen
en opgezette dieren en ziet welke belangrijke
evolutionaire stappen uiteindelijk de mens
heeft opgeleverd.

Lesdoel
Je begrijpt wat evolutie is en hoe het
werkt. Je leert evolutionaire stappen te
herkennen in fossielen, reconstructies van
planten, dieren, voorouders en in de vorm
en bouw van je eigen lijf.
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HAVO/ VWO onderbouw

In dit practicum ga je zelf experimenten
met water en leert technieken die gebruikt
kunnen worden om aan zuiver drinkwater
te komen. Hoe kun je bijdragen aan een
oplossing voor de waterproblematiek?

Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie

HAVO/ VWO onderbouw

Lesdoel
Je wordt je bewust van het wereldwijde
belang van schoon drinkwater. Je neemt
kennis van waterzuiveringstechnieken en
doet ervaring op met praktisch werken.
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Workshops en lessen
26

Wie ben ik?
Samen onze toekomst vormgeven

28

Globalisering: vloek of zegen?

HAVO/ VWO onderbouw

28

Wie maakt het (nep)nieuws?

HAVO/ VWO bovenbouw
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VMBO
VMBO

Tours
04
05

One Planet Tour
GeoTour

VO onderbouw en bovenbouw

Identiteit en samenleving

Identiteit en samenleving

Identiteit
en samenleving

HAVO/ VWO bovenbouw

Digital Dome
27

VO onderbouw en bovenbouw

Overzicht

VO onderbouw en bovenbouw

Overzicht

29

Jerusalem
D-Day

24

25

VO onder- en bovenbouw

Wie ben ik?

Samen
onze toekomst
vormgeven

Jerusalem

Identiteit in de 21ste eeuw

Wat vind jij van de Verenigde
Naties?

Waar zijn scholieren haast dag en nacht mee
bezig? Natuurlijk, met zichzelf en leeftijdsgenoten!

Heb jij wel eens van de Verenigde Naties
gehoord? Wat is dat eigenlijk en wat doet
deze organisatie? In deze workshop ontdek
je dat je waarschijnlijk al best wel iets weet
van de VN.

Jerusalem neemt je mee op een inspirerende reis naar een van de oudste steden
ter wereld. De stad werd de afgelopen 5000
jaar meerdere keren verwoest en opnieuw
opgebouwd, maar bleef een mysterieuze
aantrekkingskracht houden.
Wat maakte de stad zo belangrijk voor
zoveel verschillende culturen? Hoe groeide
de stad uit tot het centrum van de wereld
voor de drie grote godsdiensten? Waarom
is het nog steeds belangrijk voor ons? De
film probeert deze vragen te beantwoorden
door het volgen van drie jonge inwoners
van Jeruzalem en hun joodse, christelijke
en islamitische families. Door hun ogen zien
we wat het betekent om een inwoner te zijn
van Jeruzalem.

In deze workshop nemen de leerlingen
hun eigen identiteit onder de loep. Door
korte opdrachten leren ze zichzelf en elkaar
beter kennen. In de tentoonstelling zoeken
ze vervolgens een object uit voor elkaar
waarvan ze denken dat het goed bij de ander
zou passen.
Weten de leerlingen op het eind van de les
exact wie ze zijn? Absoluut niet. Wel waarom
identiteit belangrijk is om meer te begrijpen
van jezelf en anderen.

Lesdoel
Je ontdekt hoe jouw identiteit en die van
anderen door uiteenlopende factoren
wordt beïnvloed.
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VMBO

In de zaal Recht en Vrede leer je door het
spelen van een interactieve quiz en het
beantwoorden van stellingen meer over de
VN en vorm je je eigen mening hierover.
Je ontdekt verhalen van mensen die zich
op allerlei vlakken inzetten voor de VN. De
workshop sluit af met een debat tussen
teams van leerlingen over onderwerpen uit
het nieuws waarbij de VN een rol speelt.

Workshops en lessen

Workshops en lessen

VMBO

Filmduur: 45 min - Taal: Nederlands

Lesdoel
Je weet wat de VN is. Je kent de belangrijkste werkterreinen van de VN. Je leert
je door middel van dialoog en debat een
eigen mening te vormen over de VN.
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HAVO/ VWO bovenbouw

VO onder- en bovenbouw

Globalisering:
vloek of zegen?

Wie maakt het
(nep)nieuws?

D-Day

De impact van een steeds kleinere
wereld op ons dagelijks leven

Beeldvorming en beeldbedrog

Waar komen jouw spullen vandaan? En wie
heeft ze gemaakt? In deze workshop krijg je
aan de hand van voorwerpen, verhalen en
vragen meer inzicht in globalisering en wat
dit proces betekent voor je eigen leven.

De invloed van (sociale) media op hoe wij
denken over een bepaalde gebeurtenis is
enorm. Je krijgt de opdracht om in een kort
tijdsbestek een reportage te maken over een
actuele conflictsituatie. Terwijl de klok tikt en
het aantal bronnen beperkt is, ervaar je de
(on)macht van journalisten ter plekke.

D-Day 6 juni 1944: de grootste geallieerde
operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
begon in Normandië, Frankrijk. Deze regio
werd in de periode van eind 1943 tot augustus 1944 de belangrijkste plek in de wereld.
Een eerbetoon aan hen die hun leven gaven
voor onze vrijheid.
Slechts weinig mensen weten precies alle
details van deze operatie, ook wel bekend
als Operatie Overlord. Op het grote scherm
komt de invasie dankzij filmtechnieken als
animatie, CGI en live actie tot leven. De film
laat zien hoe deze landing de wereld veranderde. Ontdek de geschiedenis, de militaire
strategie, de wetenschap, technologie en
de menselijke input.
Te boeken i.c.m. lezing en dilemmaspel van
een veteraan vanuit het Veteraneninstituut.

Na een interactieve introductie ga je in de
One Planet Expo op zoek naar een voorwerp
dat met globalisering te maken heeft. Tot slot
hebben we het over de vraag wie eigenlijk
de ‘winnaars’ en ‘verliezers’ van globalisering
zijn.

Uiteindelijk presenteren jullie in groepjes
in een televisiestudio jullie zelf samengestelde nieuwsitem. In hoeverre kun je het
nieuws ‘neutraal’ brengen? Welke rol heeft
nepnieuws in de samenleving? In plaats
van volgzaam klapvee is de rest van de klas
de kritische beschouwer die analyseert en
beoordeelt.

Workshops en lessen

Workshops en lessen

HAVO/ VWO onderbouw

Filmduur: 40 min - Taal: Nederlands
Lesdoel
Je ontdekt op verschillende manieren hoe
het proces van globalisering jouw leven en
dat van anderen beïnvloedt.
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Lesdoel
Je wordt je bewust van de macht van (sociale) media en leert kritisch na te denken
over de vraag in hoeverre nieuws objectief
kan zijn.
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In onze Nat Geo Focus
Gallery staat elk half jaar een
nieuwe fototentoonstelling.
Deze exposities komen tot
stand dankzij een langdurige
samenwerking met de National
Geographic Society. Onze
fototentoonstellingsruimte
is de eerste permanente
Nat Geo Focus Gallery in de
wereld. Daar zijn we trots op.
De schitterende foto’s van
natuur, cultuur en technologie,
bekend van National
Geographic komen dankzij de

Spectacle

Tot en met 30 januari 2022
Iedere foto in deze tentoonstelling is op zijn
eigen manier een voorbeeld van ‘spektakel’:
spectaculair en mooi op een dramatische
of in het oog springende manier. De foto’s
tonen opvallende, bijzondere en grappige
verschijnselen, die soms van natuurlijke aard
zijn en soms door de mens veroorzaakt. Wat
de een mooi vindt, is voor de ander vreemd
en ongewoon, maar boeiend zijn de beelden
allemaal. Een aantal foto’s toont chaos, in de
zin van waanzin of gebrek aan orde. Andere
foto’s verrassen omdat ze een glimp van het
onverwachte tonen. Hoe dan ook is het de
fotografen gelukt de meest adembenemende momenten uit de wereld om ons heen
vast te leggen.
Op aanvraag is er een educatief programma bij deze tentoonstelling beschikbaar.

Nat Geo Focus Gallery

Nat Geo Focus Gallery

Nat Geo
Focus
Gallery

Kijk op www.museon.nl voor de actuele
tentoonstellingsinformatie.

grote displays extra goed tot
hun recht.
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Reserveren

Kosten

Cultuurkaart

Cultuurmenu VO

Workshops en lessen
Je kunt de workshops en lessen reserveren
en beheren via onze reserveringspagina:
www.museon.nl/nl/reserveren. Wanneer je
school nog geen account heeft, dan kun je
dit hier aanmaken.

Museumles
€ 4,00 per persoon. 75 minuten met
museumdocent. Tarief o.b.v. 25/ 		
max 32 leerlingen incl. 1 begelei-		
ding per 20 leerlingen

Bovengenoemde kosten kunnen worden
betaald uit het budget op de Cultuurkaart
van de school. Voorkeur voor deze betalingswijze? Dan kan de rekening via een weborder
worden voldaan. Graag in de aanvraag de
naam en het nummer van de pashouder van
de school vermelden.

In het aanbod van het Cultuurmenu VO
verzorgt het Museon museumlessen voor
VMBO, HAVO en VWO, leerjaar 1 en 2.

N.B. Alle hierboven genoemde bedragen
zijn inclusief btw. De school ontvangt na
afloop van het bezoek een factuur.

Leerjaar 2
Satellieten, astronauten en raketten
Een kijkje in het heelal

Digital Dome en combinatiebezoek
Wil je met meerdere groepen tegelijk komen
of lessen in combinatie met een tentoonstellingsbezoek/digital domefilm plannen?
Neem dan contact op met ons op via 0703381463 of educatie@museon.nl

Film of filmles
€ 4,00 per persoon
Museumbezoek incl. educatieve tour +
museumles of film
€ 6,50 per persoon (ca. 2,5 uur verblijf)
Museumbezoek incl. educatieve tour +
museumles + film
€ 9,00 per persoon (ca. 4/5 uur verblijf)

Busvervoer
Per leerling
€ 3,95
Kleine groepen (12-18 personen)
€ 69,50 per bus
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Zelf een les geven?
Liever zelf een les geven of een project met
de leerlingen doen? Dat kan.
Graag helpen we eventueel met de voorbereiding. Wij verzoeken jullie in ieder geval van
tevoren contact met ons op te nemen via
educatie@museon.nl en ons op de hoogte
te brengen van de plannen. Zo kunnen
wij rekening houden met jullie komst en
kunnen jullie optimaal gebruik maken van de
voorzieningen.

Leerjaar 1
Kind in oorlog
Wereldkaart in beweging

Wat je verder wilt weten

Wat je verder wilt weten

Wat je verder
wilt weten

Deze programma’s kunnen worden aangevraagd via het Cultuurmenu. Zie voor meer
informatie over het Cultuurmenu:
www.cultuurmenu.nl
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Reserveren en busvervoer
Afdeling Educatie & Presentatie
Telefoon: 070-338 14 63
E-mail: educatie@museon.nl

Plattegrond
Rondom de centrale tentoonstelling, One
Planet Expo, liggen diverse themazalen.
Waaronder steeds wisselende, spectaculaire
fototentoonstellingen in de Nat Geo Focus
Gallery. Op de begane grond vind je One
Planet Festival en onze labs. Via de tuin
loop je direct naar One Planet Digital Dome.

FILMZAAL

6 Poolzaal, overleven tussen ijs
en smeltwater
7 De Klimaatstudio
8 De eerste kustbewoners
9 Groene Camera
10 Romeinen achter de duinen
11 Hoogland / Laagland
12 André Kuiperszaal
13 Geluid, er is meer dan je hoort
14 Kind in oorlog
15 VN zaal
16 Museon 360°
17 / 18 Nat Geo Focus Gallery

Centrale tentoonstelling
• One Planet Expo
• Nat Geo Focus Gallery
Themazalen
1 Geologie en techniek
2 Mens en evolutie
3 Vulkanen en aardbevingen
4 Water, bron van leven
5 Leefruimte voor mens en dier

One Planet Digital Dome
Omniversum

ONE PLANET
DIGITAL DOME

One Planet Expo
Museon - Eerste etage

7

INGANG
10
HORECATERRAS

DISCOVER
LAB

FASHIONLAB

INGANG

•
•
•
•
•
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Music! Van Beethoven tot Beyoncé
t/m 9 januari 2022
One Planet Festival vanaf februari 2022
Fashion Lab vanaf februari 2022
Discover Lab vanaf mei 2021
Future Food Lab vanaf februari 2022

3

LG LIFE’S GOOD
VRIENDENLOUNGE

12

2

ONE PLANET EXPO
17

13
14

One Planet Festival
Museon - Begane grond

4

8

15

18

1

16

ONE PLANET
FESTIVAL
KASSA

Het Museon verzorgt interactieve rondleidingen voor groepen leerlingen; deze
worden in onze publicaties aangeduid als
‘lessen’. Scholing in formele zin is niet aan
de orde in het Museon.

5

ONE PLANET EXPO

11

KASSA

FUTURE
FOOD LAB

WINKEL

9

6

Wat je verder wilt weten

Wat je verder wilt weten

Contact

WORLD CAFÉ

WINKEL

INTERNATIONAL
LOUNGE

INGANG

OMNIVERSUM
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Museon-Omniversum
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
070 - 3381 338
www.museon.nl

Samenstelling Museon, April 2021
Ontwerp Jan Heijnen, Den Haag
Fotografie Museon, tenzij anders
aangegeven
Druk Impressed print & sign, Pijnacker
Oplage 700

